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TIIVIS TELMÄ 

Jani Backman, 2003. Autourheilijan lihaskunnon profiili ja voima-nopeusominaisuuksien 

testaaminen. Johdatus omatoimiseen tutkimukseen valmennus- ja testausopissa. Jyväskylän 

yliopisto, liikuntabiologian laitos. 

Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia autourheilijan nopeus-, voima-, ja nopeusvoimaominai-

suuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin eroaako autourheilija joiltain voimaominaisuuksilta 

fyysisesti aktiivisista verrokeista. Tarkoitus oli antaa tieteellisiä perusteita autourheilijan 

voimaharjoittelulle ja lihaskunnon testaamiselle. 

Koehenkilöitä tutkimuksessa oli 28; kymmenen verrokkia, yhdeksän kv-tason rata-autoili-

jaa sekä yhdeksän kv-tason ralliautoilijaa. Koeasetelmassa jokainen koehenkilö suoritti 

yhden kerran samat voimatestit, samassa järjestyksessä, samaan vuorokauden aikaan. Testit 

olivat reaktioaikatesti, staattinen hyppy, isometrinen polven ojennus, käden puristusvoima, 

isometrinen vartalon ojennus ja koukistus, jalkojen step-testi, reaktiivisuustesti, 

heittoporttitesti, isometrinen nilkkojen ojennus, isometrinen hartiavoiman ojennus, kou-

kistus ja kestovoima, sekä niskalihasten isometrinen maksimivoimatesti. 

Tämän tutkimuksen päätulos oli että rata-autoilijat ovat vahvempia niskavoimissa, käden 

puristusvoimassa, vartalon koukistajien voimassa, polven ojentajien voimassa sekä hartian 

voimassa ja kestävyydessä kuin fyysisesti yhtä aktiiviset verrokit, joilla ei kuitenkaan ole 

kilpa-ajotaustaa. Ralliautoilijat sen sijaan ovat verrokkeja vahvempia käden puristusvoi-

massa, nilkan ojentajien voimassa sekä hartialihasten kestävyydessä. Tulosten mukaan rata-

autoilijat ovat rallikuljettajia vahvempia niskavoimissa, vartalon koukistuksessa sekä pol-

ven ojentajissa. Rallikuljettajat ovat ratakuljettajia vahvempia käden puristusvoimassa sekä 

nilkan ojentajien voimassa. Merkittävimmät korrelaatiot havaittiin kuljettajaryhmien si-

sällä. Niskavoimat, polven ojentajat sekä käden puristusvoima korreloi vahvasti keskenään 

sekä rata-, että rallikuljettajilla. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lihas-

voimatyyppinen harjoittelu ja sen testaaminen on tarkoituksenmukaista autourheilijoilla. 

Avainsanat: autourheilu, testaaminen, nopeus, voima, niskavoima.
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1 JOHDANTO 

Autourheilu on urheilumuoto, joka jakaantuu moniin eri lajeihin ja kilpailuluokkiin. 

Lajeissa pääjako voidaan tehdä ralliautoiluun ja rata-autoiluun. Rata-autoiluun 

kuuluvat formulat sekä vakioautotyyppiset kilpa-autot. Autourheiluun kuuluvat omina 

lajeinaan myös karting, sprint, rallicross, jäärata, off road, jokamiehenluokka, 

autosuunnistus, drag race sekä pienoisautoilu. Eri lajit ja luokat eivät kuormita kul-

jettajaa samalla tavalla, silla nopeuden kasvaessa myös kuljettajan fyysisten ominai-

suuksien vaatimukset kasvavat. 

Autourheilu on taitolaji, jossa tarvitaan ajotaidon lisäksi tiettyjä voima-, nopeus- ja 

kestävyysominaisuuksia. Kuljettajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat myös tarkka kehon 

koordinaatio ja monipuoliset refleksit. Jotta taito ja herpaantumaton keskittyminen 

pystytään pitämään yllä koko kilpailun ajan, on kuljettajan oltava fyysisesti riittävän 

vahva. Tämä korostuu erityisesti pitkissä ja olosuhteiltaan kuumissa kilpailuissa. Kil-

pailusuoritukset venyvät pitkiksi rallissa, formuloissa sekä eri ratasarjojen kestä-

vyysaj oissa. 

Vaikka kyseessä on taitolaji, ovat tutkimukset osoittaneet, että kuljettaja joutuu sie-

tämään kilpailun aikana suhteellisen kovaa fyysistä kuormitusta. Ajamisen 

kuormittavuudesta ja kuljettajan suorituskyvystä on olemassa erittäin vähän 

tutkimusaineistoa. Klarican (2001) mukaan moottoriurheilu onkin urheilumuoto, 

jonka liikunta- ja liikuntalääketieteellisestä tutkimuksesta olisi koko lajille, ja sen 

urheilijoille erittäin paljon hyötyä. Kuljettajan voima-nopeusominaisuuksista ei ole 

saatavilla tutkimusaineistoa ollenkaan. Siksi tässä tutkimuksessa joudutaankin 

käyttämään jonkin verran ns. perustason kirjallisuutta sekä tutkijan omaa valmennus-

ja lajikokemusta analysoitaessa lajisuoritusta. 

Autourheilussa alettiin kiinnittämään huomiota kuljettajan fyysiseen suorituskykyyn 

1970-luvun lopulla. 1980-luvulla turboandettujen maaefektiautojen mukaantulo For-

mula 1:iin ja turboandettujen B-ryhmän ralliautojen kehittyminen johti siihen, että 

kuljettajien oli pakko alkaa kiinnittämään huomiota myös omaan fyysiseen 

suorituskykyynsä. Tällöin alettiin kehittää kuljettajien voimaominaisuuksia
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kuntosaleilla, ja vasta 1990-luvun alussa tajuttiin kunnolla myös kestä-

vyysominaisuuksien merkitys onnistuneet kilpailusuorituksen kannalta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen tason ralli- ja ratakuljettajien voima-

nopeusominaisuuksia. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitkä voima-nopeusomi-

naisuudet ovat tärkeitä autourheilijoille, eli miten kuljettajien lihaksisto on muuttunut 

pitkäaikaisen kilpa-autoilun seurauksena. Tavoitteena on myös luoda tieteellistä 

perustaa autourheilijalle soveltuvalle lihasvoiman ja nopeuden testaamiselle, sekä 

saada valmennuksellisia viitearvoja eri testeihin.
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2 AUTOURHEILUN FYYSINEN KUORMITTAVUUS 

2.1 Kuormituksen aiheuttavat tekijät 

2.1.1 Lihastyö ja ajoasento 

Vaikka eri autourheilumuodot kuormittavat kuljettajaa eri lailla, on kuormituksen 

taustalla aina samat tekijät, jotka saavat yhdessä aikaan kulloinkin vallitsevan 

kuormituksen. Kuljettajan tekemä lihastyö on yläkehopainotteista, mutta koko keho 

tekee samanaikaisesti dynaamista ja staattista työtä (Tieteen Kuvalehti 1994, Jacobs 

& Olvey 2000, Backman 2002). Yläraajatyö on elimistölle suhteessa 

kuormittavampaa kuin saman tehoinen alaraajatyö. Tämä näkyy yläraajatyön 

suurempina fysiologisina vasteina, kun niitä verrataan submaksimaalisella tasolla 

alaraajatyön vastaaviin (Franklin 1985). Yläraajatyön kuormittavuus johtuu 

pienemmästä työskentelevästä lihasmassasta, pienemmästä laskimoveren paluusta 

sydämelle, suuremmasta neuraalisesta ohjauksesta sekä suuremmasta yläraajatyön 

staattisesta komponentista (Mayo ym. 2001). Myös kuljettajan ajoasento ja tiukat 

turvavyöt vaikuttavat kuormittavuuteen. Tiiviin ja ahtaan asennon sekä isometrisen 

lihastyön seurauksena tehokas verenkierto estyy raajoihin, j olloin 

lihaspumppujärjestelmä ei tehosta laskimoveren paluuta. Tämän seurauksena muun 

muassa jalkojen verenpaine laskee merkittävästi ajon aikana (Tieteen kuvalehti 1994). 

2.1.2 G-voimat 

G-voimat ovat yksi merkittävimmistä kuormituksen aiheuttavista tekijöistä. G-voima 

tarkoittaa suunnanmuutoksista aiheutuvaa keskipakoista voimaa, joka on laskettavissa 

kaavasta F = (m * v2) / r, jossa m = kappaleen massa, v = nopeus ja r = kaarroksen 

säde (Sovijärvi ym. 1994). Näiden voimien takia kuljettajan keskivartalo on koko 

ajan staattisessa jännityksessä, ja jalkoihin kohdistuvien voimien takia polkimia on 

vaikea painaa tarkasti. Samoin koville joutuvat käsivarsien lihakset, joiden pitää tehdä 

tarkkaa työtä raskaan ohjauksen kanssa G-voimista huolimatta. Formula 1-
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kuljettajaan kohdistuu koko ajan noin 2,5 G:n voima, joka johtuu jatkuvista kiih-

dytyksistä, jarrutuksista ja nopeista kaarroksista. Parhaimmillaan voimat ylittävät 

4G:n tason tiukimmissa jarrutuksissa ja nopeissa mutkissa. Niskalihakset joutuvat 

erityisen koville, koska tällöin ne työskentelevät jopa 30 kg:n massaa vastaan. Yli 4 

G:n mutkissa kuljettajan massakeskipisteeseen kohdistuu yli 240 kg:n paine. G-

voimat eivät vain väsytä lihaksia, vaan ne ovat myös haaste kuljettajan kestävyydelle 

vaikeuttaen merkittävästi verenkiertoa. (Tieteen kuvalehti 1994.) 

2.1.3 Värinät ja iskut 

Kilpa-autoilijan keho ottaa vastaan erilaisia värinöitä ja iskuja auton kovasta jousituk-

sesta sekä moottorin ja vaihteiston tärinästä. Iskut vastaavat parhaimmillaan 9 G:n 

voimia, joiden vaikutuksista hengitys pysähtelee ja silmissä sumenee aivan kuten 

hävittäjälentäjillä. Kuljettajan kehoon leviää kolmea värähtelytyyppiä. Alle 10 Hz:n 

värinää kuljettaja vastustaa lihastyöllään. 80 — 90 Hz:n värinä heikentää näkökykyä, 

kun taas yli 150 Hz:n värähtely leviää kehoon pistelynä ja vähentää lihasvoimaa. 

(Tieteen kuvalehti 1994.) Tämän lisäksi ralliautoilussa jatkuvat hypyt saavat aikaan 

kovia iskuja kehossa. 

2.1.4 Kuormituksen kesto ja lämpötila 

Formulakilpailut kestävät puolestatoista kahteen tuntiin, ja rallissa ajetaan erikoisko-

keita ja siirtymiä käytännössä koko päivä. Yöllä ei nykysääntöjen mukaan enää ajeta. 

Kestävyysajoissa ajovuoron pituus vaihtelee tunnista kolmeen tuntiin. Kilpailun ai-

kana korkea, 50 - 70°C:een lämpötila aiheuttaa kovaa nestehukkaa, ja lisää stressi-

hormonien tuotantoa (Schwaberger 1987, Tieteen kuvalehti 1994). Klarican (2001) 

mukaan kuljettajat menettävät kilpailussa hikoilun seurauksena jopa 5 % kehon pai-

nostaan. Tämä vastaa keskivertokuljettajalla noin 3,5 kg:n painonpudotusta. 

Ralliautoissa, jotka ovat umpikorisia, lämpötila voi nousta vielä suuremmaksi haitaksi 

kuin formula-autoissa. Kuumissa työskentelyolosuhteissa sydämen iskutilavuus 

pienenee ja tämän johdosta syketaso nousee. Laktaatin tuotto lisääntyy, kun plasman
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suhteellinen määrä pienenee ja verenkierto ei pääse keskittymään täydellisesti 

työskenteleviin lihaksiin (Kenefick ym. 2002). Myös ulkoilman kosteus vaikeuttaa 

hien haihtumista ihon pinnalta, jolloin kuormitus on elimistölle raskaampaa. Walkerin 

ym. (1998) mukaan yksin lämpötila vaikuttaa ajovirheiden määrään, mutta ei 

merkittävästi. Sen sijaan korkea lämpötilan (+ 50°C) ja lisääntyneen hiilimonoksidin 

määrä lisää ajovirheitä merkittävästi (p < 0,05). Hapenpuute ja lisääntynyt 

hiilimonoksidin määrä vaikuttaa eniten umpikorisissa kilpa-autoissa, kuten 

ralliautoissa. 

2.2 Kuormituksen fysiologisia vasteita 

Ajamiseen liittyvä monipuolinen lihastyö ja edellä mainitut muut ajamisen kuormit-

tavuuteen vaikuttavat tekijät saavat aikaan lisääntyneen hapenkulutuksen ja sydämen 

sykkeen nousun. Formulakuljettajan keskimääräinen hapenkulutus kilpailun aikana 

30 — 40 ml/min/kg (Lighthall ym. 1994, Jacobs & Olvey 2000, Jacobs ym. 2002) tai 

MET-arvona ilmaistuna noin 12 MET (Lighthall ym. 1994). MET on 

kerrannaisyksikkö, ja yksi MET tarkoittaa lepoaineenvaihdunnan määrää, joka on 

hapenkulutuksena noin 3,5 ml/min/kg (McArdle ym. 2001, 195). Hapenkulutus, 

samoin kuten syke, on suurimmillaan nopeimmilla kierroksilla, ja se kasvaa radan 

mutkaisimmilla osuuksilla (Jacobs & Olvey 2000, Jacobs ym. 2002). 

Tutkimusten mukaan formulakuljettajan kuntotaso vaikuttaa sykkeeseen niin, että 

hyväkuntoisen (60 — 65 ml/min/kg) ja psyykkistä kuormitusta kestävän kuljettajan 

syke on kilpailun aikana 140 — 160 bpm (Tieteen kuvalehti 1994, Backman 2002). 

Syketaso nousee kuitenkin varsin usein vastaamaan > 85 maksimaalisesta 

sykkeestä, pysyen koko kilpailun ajan tasolla 175 — 185 bpm. (Schwaberger 1987, 

Lighthall ym. 1994, Jacobs & Olvey 2000, Jacobs ym. 2002). 

Fyysisen kuormituksen lisäksi sykkeeseen vaikuttaa nopeudesta ja nopeista tilanteista 

johtuva psyko-emotionaalinen stressi. Kuumuuden ja psyykkisen stressin seurauksena 

stressihormonien, eli katekolaminien (adrenaliini ja noradrenaliini) määrä on ajon 

aikana kandeksankertainen (252,3 ± 77,9 ng / min) lepotasoon verrattuna 

(S chwaberger 1987). Aj osuorituksessa myös glukoo sin j a vapaiden rasvahappoj en
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määrä veressä kohoaa merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että katekolaminit vapauttavat 

glukoosia, ja toisaalta lisäävät lipolyysiä. (Schwaberger 1987.) 

Myös elimistön entsyymien aktiivisuuksista voidaan arvioida fyysistä kuormitustasoa. 

Tsopanakis & Tsopanakisin (1998) mukaan kreatiinikinaasin määrä nousi merkittä-

västi (p < 0,01) ajosuorituksen aikana. Kreatiinikinaasin määrä pitkässä ajosuorituk-

sessa vastasi kuusinkertaista määrää verrattuna lepoarvoon. Fyysisessä rasituksessa 

lihassolukalvo voi vaurioitua mekaanisesti, jolloin solukalvon toiminta ja sen 

läpäisevyys häiriintyvät. Solukalvon läpäisevyyden kasvu johtaa lihasentsyymien, 

mm. kreatiinikinaasin, vuotamiseen lihaksesta verenkiertoon.



10 

3 AUTOURHEILUSSA TARVITTAVAT VOIMA-

NOPEUSOMINAISUUDET 

Autourheilijan tärkein voimaominaisuus on staattinen ja dynaaminen lihaskestävyys, 

eli väsymisensietokyky. Kuljettajille tärkeimmät lihasryhmät ovat niska-hartiaseutu, 

olkapäiden ja käsivarsien lihakset, keskivartalo sekä pohkeiden ja erityisesti oikean 

jalan lihakset, jotka ovat koko ajan staattisessa jännityksessä (Nevalainen 1992, Koi-

vusalo 1998, Backman 2002). Vasemman jalan lihakset ovat kovilla pitkissä ja voi-

makkaissa jarrutuksissa, joissa jarrupoljinta on painettava parhaimmillaan 80 kg:n 

voimalla (Stephen 2001). Yläraajat tekevät G-voimia vastaan staattista ja ohjaukseen 

ja vaihteiden vaihtoon liittyvää dynaamista työtä. Ohjausvoimat vastustavat käsiä 

parhaimmillaan 60 kg:n voimalla (Stephen 2001). Keskivartalo ja niskalihakset teke-

vät intensiivistä isometristä lihastyötä vastustaen kaarteiden, jarrutusten ja kiihdytys-

ten aikaansaamia, parhaimmillaan yli 4 G:n voimia (Tieteen Kuvalehti 1994). 

Myös värinä aiheuttaa vaatimuksia lihaksistolle. Värähtelyt ovat vaikeita, sillä ne 

kuluttavat hermo-lihasjärjestelmää, häiritsevät G-voimien ohella verenkiertoa, ja 

johtavat näin ennenaikaiseen väsymiseen. (Tieteen kuvalehti 1994.) Rohmertin ym. 

(1989) mukaan matalataajuinen värähtely vaikuttaa merkittävästi hermolihasjärjes-

telmän toimintaan. Kun kädet tekevät submaksimaalista isometristä lihastyötä ja ovat 

ajoasentoa vastaavassa asermossa, jo 30 hertsin värähtely nostaa epäkäslihaksen 

EMG-aktiivisuutta 40 % verrattuna samanlaiseen työhön ilman värinää. Käsien kou-

kistajalihasten aktiivisuus vastaavassa tilanteessa nousi 37 % ja ojentajalihasten 14 %. 

Infraspinatus lihaksen aktiivisuus kasvoi 18 % ja tässä asennossa enemmän kuin 

muissa tutkituissa asennoissa Infraspinatus lihaksen tehtävänä on tukea olkaluun 

proksimaalista päätä ja joka on näin ollen tärkeä olkapään lihaksiston tehokkaan 

toiminnan kannalta. (Rohmert ym. 1989.) 

Kuljettajilla on tiettyjä vammaherkkiä kohtia, joissa hyvä lihaskunto on oleellista ja 

suurin ennaltaehkäisevä tekijä. Vammat johtuvat värinöistä, iskuista ja G-voimista. 

Burtonin (1983) mukaan 88 % F 1-kuljettajista kärsii jonkinasteisista alaselän, ja 63 

% niskan alueen kiputiloista. Mansfieldin ja Marshallin (2001) mukaan
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rallikuljettajista 70 % ilmoittaa kärsivänsä alaselän kivusta, ja 54 % niskan kivuista 

kilpailun aikana tai sen jälkeen. Rallissa kartanlukijoiden niskakivut ovat vielä 

yleisempiä kuin kuljettajien (Mansfield & Marshall 2001). Videmanin ym. (2000) 

mukaan pitkä ralliura ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi selkärangan anatomiaan ja 

tukirakenteisiin, joten kuljettajien kokemat kivut ovat pääosin lihasperäisiä. Myös 

yläraajoissa on vammaherkkiä lihasryhmiä. Masmejeanin ym. (1999) mukaan 63 F 

1-kuljettajista kärsii kilpailun jälkeisistä ranneoireista. Merkittävää on, että suurin osa 

oireista kohdistuu lihasten ohella hermostoon ja niveliin asti Mansfield & Marshallin 

(2001) mukaan 49 % rallikuljettajista kärsii olkapäiden ja 20 % käsivarsien kivusta 

kilpailujen yhteydessä. Huomioitavaa on, että Burtonin (1983) mukaan jokainen F 1- 

kuljettaja kärsii kivuista jollain selän alueella. Mansfieldin ja Marshallin (2001) 

mukaan 91 % rallikuljettajista kärsii kilpailun jälkeistä kipua ainakin yhdessä 

ruumiinosassa. 

Lämpötilan aiheuttaman nestehukan ei ole todettu vaikuttavan merkittävästi lihaksen 

maksimivoimaan eikä lihaskestävyyteen (Greiwe ym. 1998). Bigardin ym. (2001) 

mukaan nestehukka vaikuttaa heikentävästi lihaskestävyyteen pienellä lihastyön in-

tensiteetillä (25 % / max). Tämä näkyy aiemmin lisääntyneenä EMG-aktiivisuutena 

lihasta väsytettäessä, kun väsytystä verrataan normaalissa elimistön nestetilassa teh-

tyihin suorituksiin. Lämpötilan vaikutukset voimaan ovat kuitenkin merkittävästi vä-

häisempiä kuin vaikutukset esimerkiksi kestävyyteen. 

Autourheilijalle tärkein nopeusominaisuus on reaktionopeus. Monipuolisilla reakti-

olla kuljettajat vastaavat nopeisiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin, joihin reagoi-

daan pääosin näköärsykkeestä. Reagointiin liittyy nopea lihastyöskentely käsien ja 

jalkojen lihaksilla, joten hermoston vireystila on tärkeää lajinomaisessa 

voimantuotossa. Näin ollen myös raajojen nopeusvoimaominaisuudet ovat tärkeitä. 

(Backman 2002.)
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4 VOIMA-NOPEUSOMINAISUUKSIEN TESTAAMINEN 

4.1 Lihasvoima, nopeus ja niiden mittaaminen 

Lihasvoima jakautuu kolmeen osa-alueeseen, eli kestovoimaan, maksimivoimaan ja 

nopeusvoimaan. Kestovoima tarkoittaa kykyä ylläpitää pientä tai keskisuurta voima-

tasoa mandollisimman kauan. Kestovoimaa rajoittavat lihaksiston kestävyysominai-

suudet. Maksimivoima tarkoittaa suurinta yksilöllistä voimatasoa, jonka lihas tai li-

hasryhmä pystyy tuottamaan tandonalaisessa kertasupistuksessa. Maksimivoimatason 

saavuttamiseen kuluu aikaa lihastyötavasta riippumatta (staattinen, dynaaminen, ek-

sentrinen) 2 — 4 sekuntia. Nopeusvoima tarkoittaa kykyä tuottaa mandollisimman 

lyhyessä ajassa mandollisimman suuri voimataso. (Liite ry 1998, II; 66.) 

Nopeus jaetaan reaktionopeuteen, räjähtävään nopeuteen ja liikkumisnopeuteen. 

Reaktionopeus on kyky reagoida nopeasti johonkin aistiärsykkeeseen. Reaktioaika 

voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; esimotoriseen ja motoriseen. Esimotorinen 

reaktioaika tarkoittaa aikaa joka kuluu ärsykkeestä lihasaktiivisuuden alkuun. 

Motorisella ajalla käsitetään aika, joka kuluu lihasaktiivisuuden alusta toiminnan 

alkuun. Reaktionopeustestillä mitataan hermoston ja lihaksiston yhteistoimintaa sekä 

päätöksentekonopeutta. Räjähtävää nopeutta sen sijaan testataan erilaisilla lähtö- ja 

kiihdytysnopeustesteillä. Liikkumisnopeus käsitetään usein maksiminopeutena, jota 

voidaan mitata esimerkiksi valoporteilla 20 — 30 metrin juoksumatkalta. (Liite ry 

1998, IV; 125 — 126.) 

Lihasvoimatestauksessa tulee vakioida lihaksen supistumistapa, lihaspituus eli nivel-

kulma sekä supistumisnopeus. Myös lämmittely ja kannustus ovat tulokseen vaikutta-

via tekij öitä, joten ne on vakioitava. (Liite ry 1998, II; 67.) Jotta testitulokset ovat 

luotettavia ja sovellettavissa käytäntöön, tulee voiman testaukseen käyttää har-

joitusspesifistä mittaustapaa. Eli dynaamisen harjoittelun tulokset on mitattava dy-

naamisesti ja vastaavasti isometrisen harjoittelun isometrisesti. (Baker ym. 1994, 

Morrissey ym. 1995.)
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Lihasvoimaa mitataan yleisesti antureilla, jollaisia ovat venymäliuska-anturit, kapasi-

tiiviset tai pietsosähköiset voimalevyanturit. Anturit muuttavat mitattavan suureen 

helposti käsiteltävään muotoon, esimerkiksi sähköiseksi signaaliksi, jonka amplitudi 

on verrannollinen voiman suuruuteen. Nopeuden ja nopeusvoiman mittaamiseen 

käytetään myös erilaisia valokenno- ja kontaktimattokokonaisuuksia. Luotettavaan 

voiman mittaamiseen kuuluu aina asianmukaisten kalibrointien suorittaminen (Liite 

ry 1998, IV; 83 — 93.) 

4.2 Dynaamisen voiman testaaminen 

Kaildda lihasvoiman osa-alueita voidaan testata dynaamisesti. Dynaamiset nopeus-

voimatestit tehdään usein jalkojen osalta erilaisilla kontaktimattohypyillä (staattinen 

hyppy, esikevennyshyppy, reaktiivisuushypyt, pudotushypyt) tai pituushypyillä. Kä-

sien nopeusvoimaa mitataan useimmiten erilaisilla heittotesteillä (esim. heittoportti-

testi). Dynaaminen maksimivoiman testaus suoritetaan dynaamisilla maksimivoima-

testeillä, kuten maksimaalinen yhden toiston penkkipunnerrus tai jalkakyyky. Kesto-

voimaa sen sijaan testataan toistomaksimitesteillä tai toistotesteillä tietyn ajan suh-

teen. (Mero ym. 1997, 300 — 303.) 

Dynaamisen voiman mittaamisen etuna on sen hyvä validiteetti ja sovellettavuus laji-

suoritukseen, koska useissa lajeissa suoritus on nimenomaan dynaaminen. (Baker ym. 

1994). Dynaamisten testien toistettavuus (reliabiliteetti) ei ole kuitenkaan aivan yhtä 

hyvä kuin isometristen voimatestien (Wilson & Murphy 1996). Autourheilussa laji-

suoritus on suurelta osin staattista (niska, olkapäät, keskivartalo), mutta ylä- ja 

alaraajojen voimantuotto on dynaamista Näin ollen nopeusvoiman testaaminen tulee 

olla autourheilijalla dynaamista. 

4.3 Isometrisen voiman testaaminen 

Jokaista lihasvoiman osa-aluetta voidaan testata myös isometrisesti eli staattisesti. 

Staattinen maksimivoiman testaaminen on hyvin yleistä, koska monia lihasryhmiä on 

helppo mitata nimenomaan staattisessa tilanteessa (Wilson & Murphy 1996). Isomet-
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ristä kestovoimaa voidaan mitata pitämällä tiettyä submaksimaalista voimatasoa yllä 

mandollisimman pitkään. Staattinen nopeusvoiman mittaaminen sen sijaan onnistuu 

isometrisen voimantuottonopeuden mittaamisella (Baker ym. 1994). Bakerin ym. 

(1994) mukaan nopeusvoiman staattinen mittaaminen ei ole kuitenkaan validia mikäli 

halutaan tarkastella todellista neuromuskulaarista adaptoitumista nopeusvoimahar-

j oitteluun. 

Isometristen voimamittausten ja laitteistojen etuna on niiden hyvä tarkkuus, toistetta-

vuus ja validius. Isometrisesti mitatun maksimivoiman variaatiokerroin vaihtelee vain 

4 — 10 % lihasryhmästä riippuen. (Liite ry 1998, IV; 90.) Koska autourheilija ei pääse 

juurikaan liikkumaan lajisuorituksen aikana, ja lihastyötapa on suurelta osin staattista, 

on isometrinen voiman mittaaminen tässä lajissa perusteltua.
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5 TUTKUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

Koska itse ajamisen kuormittavuudesta ei ole olemassa juurikaan tutkimusaineistoa, 

on tämän tutkimuksen tarkoitus selvittää fyysisesti aktiivisen kontrolliryhmän avulla 

mitkä voima-nopeusominaisuudet ovat tärkeitä autourheilijoille, eli miten kuljettajien 

lihaksisto on muuttunut pitkäaikaisen kilpa-ajon seurauksena. Tavoitteena on myös 

luoda tieteellistä perustaa autourheilijan lihasvoiman harjoittelulle ja autourheilijalle 

soveltuvalle lihasvoiman ja nopeuden testaamiselle, sekä saada kuljettajien 

viitearvoja eri testeihin. 

Tutkimuksen ongelmat ja hypoteesit ovat seuraavat: 

Ongelma I : Eroaako autourheilija nopeus ja voima-nopeusominaisuuksiltaan liikun-

nallisesti aktiivisista verrokeista? 

Hypoteesi 1: Autourheilija eroaa verrokeista niissä ominaisuuksissa, jotka ovat tär-

keitä ajamisen kannalta. 

Jolle vastakkainen 0-hypoteesi: Autourheilija ei eroa verrokeista, eikä voima-nopeus-

ominaisuuksien testaaminen ole tarkoituksenmukaista autourheilijoilla. 

Ongelma 2: Mitkä yleisesti käytössä olevat testit ovat valideja kuljettajien lihaskun-

non testaamisessa? 

Hypoteesi 2: Yleisesti käytössä olevat voima-nopeustestit, joissa kuljettaja eroaa 

merkittäväti verrokeista ovat autourheilijoille valideja testejä. 

Jolle vastakkainen 0-hypoteesi: Yleisesti käytössä olevat voima-nopeustestit eivät ole 

valideja kuljettajien testaamiseen. 

Ongelma 3: Eroaako rata- ja rallikuljettajat voima-nopeusominaisuuksiltaan toisis-

taan? 

Hypoteesi 3: Rata- ja rallikuljettajat eroavat toisistaan maksimivoimaominaisuuk-

sissa, koska rata-autoilussa kaarrenopeudet ovat merkittävästi suuremmat. 

Jolle vastakkainen 0-hypoteesi: Rata- ja rallikuljettajat eivät eroa toisistaan.
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6 MENETELMÄT 

6.1 Koehenkilöt 

Koehenkilöt (N = 28) jakautuvat kolmeen ryhmään, rallikuljettajat (n = 9), ratakul-

jettaj at (n = 9) ja kontrolliryhmä (n = 10). Ralli- ja rataryhmien valintakriteerit olivat 

17 - 30 vuoden ikäinen miespuolinen kuljettaja, aktiivinen kilpaileminen kansainväli-

sellä tasolla kuluvalla kaudella omassa luokassaan, sekä vähintään viiden vuoden 

kilpailukokemus. Kontrolliryhmän valintakriteerit olivat 17 — 30 vuoden ikä, BMI < 

30, terve fyysisesti aktiivinen mies, mutta ei kansallisen tai sitä korkeamman tason 

kilpa-urheilij a. 

6.2 Koeasetelma 

Kaikki koehenkilöt täyttivät taustatietokyselyn (sis. mm . fyysinen aktiivisuus), jonka 

jälkeen tehtiin esimittauksina iän, pituuden, massan ja rasvaprosentin (iho-

poimumenetelmä) määritykset. Tämän jälkeen koehenkilöt suorittivat yksilöllisen 

noin 10 minuutin lämmittelyn ja venyttelyn. Testiliikkeet suoritettiin kolmessa eri 

osiossa, aina samassa, jälj empänä esitetyssä järjestyksessä. Testit olivat 

reaktioaikatesti, staattinen hyppy, isometrinen polven ojennus, käden puristusvoima, 

isometrinen vartalon ojennus ja koukistus, jalkojen step-testi, reaktiivisuustesti, 

heittoporttitesti, isometrinen nilkkojen ojennus, isometrinen hartiavoiman ojennus, 

koukistus ja kestovoima, sekä niskalihasten isometrinen maksimivoimatesti. Testien 

välillä oli vähintään 3 — 5 minuutin tauko, ja saman liikkeen suoritusten välillä noin 

30 sekunnin tauko. Testiosioiden (I klo 9-11, II klo 12-14 ja III klo 15-) välillä oli 

noin tunnin tauko. Jokaisen testiliikkeen ryhmäkohtaista (ralli-, rata- ja 

kontrolliryhmä) keskimääräistä tulosta verrattiin eri ryhmien välillä eroavaisuuksien 

havaitsemiseksi. Koeasetelma on Jyväskylän yliopiston eettisen komitean 

hyväksymä.
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6.3 Testiosio I 

Näköreaktionopeutta mitattiin valintamenetelmällä. Testattava istui tuolilla kädet 

mittauslaitteen molemmin puolin valmiina painamaan painiketta mandollisimman 

nopeasti valomerkin sytyttyä satunnaisesti 10 kertaa molemmin puolin (oikea ja 

vasen). Reaktioaika ilmoitettiin millisekunteina kolmen parhaan suorituksen 

keskiarvona. 

Staattinen hyppy kuvaa alaraajojen ojentajalihasten räjähtävää konsentrista voiman-

tuottokykyä. Staattisen hypyn lähtöasennossa polvikulma oli 90 astetta, kädet lanteilla 

ja selkä suoraa. Koehenkilöt suorittivat maksimaalisen ponnistuksen suoraan ylöspäin 

ilman esikevennystä ja käsien tai vartalon avustavaa liikettä. Alastulo tapahtui 

päkiöille polvet suorina. Kolmesta hypystä paras kirjattiin tulokseksi. Tulos laskettiin 

lentoajasta (t) kaavan h = g x t2 / 8, missä g = 9.81 mis2. Nousukorkeuden tulos 

ilmoitettiin yhden desimaalin tarkkuudella. (Liite ry 1998, VI; 104.) 

Isometrinen polven ojennus mittaa lantion- ja alaraajan ojentajalihasten 

maksimaalista voimantuottokykyä. Testattava istui testipenkissä sopivan tiukassa 

asennossa polvikulman ollessa 107° (Hälddnen ym. 1986). Testattavat suorittivat 

kolme maksimaalista puristusta. Tulos ilmoitettiin absoluuttisena arvona (kg) sekä 

yhden desimaalin tarkkuudella kehon painoon suhteutettuna voimana (kg / kg). 

Käden puristusvoimatestin tarkoituksena on mitata sormien-, ranteen- ja kyynärvar-

renlihasten maksimivoimaa. Testi korreloi hyvin koko yläruumiin voimaominaisuuk-

siin. Hyvä käden puristusvoima ennaltaehkäisee myös lajissa yleisiä ranteen alueen 

rasitusvammoja (Masmejean ym. 1999). Testissä koehenkilö istui voimatuolissa selkä 

suorana, puristusvoimamittari kädessään. Testi suoritettiin vuorotellen molemmilla 

käsillä. Kyynärvarsi oli fiksoituna 90 asteen kulmaan ja koehenkilöt tekivät kolme 

maksimaalista puristusta, joista paras kirjattiin tulokseksi. Tulos ilmoitettiin sadan 

gramman tarkkuudella. Tulokset laskettiin myös kehon painoon suhteutettuna 

(kg/kg). 

Vartalon koukistus testissä (vatsalihakset) testattava nojasi koko vartalollaan 

vartalonvoimadynamometriin. Vartalo sovitettiin laitteeseen niin, että ylemmän
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tukilaudan yläreuna tuli hieman solisluiden alapuolelle, ja laudan alareuna rintalastan 

miekkalisäkkeen korkeudelle. Alemman vartalon tuen yläreuna asetettiin suoliluun 

harjun kohdalle. Testattava seisoi laitteeseen lukittuna kädet vapaasti vartalon sivuilla 

ja hän painoi ylävartaloaan maksimaalisesti lautaa vasten 2 — 4 sekunnin ajan siten 

että jalat olivat koko ajan suorina ja koko jalkapohja pysyi alustassa kiinni. 

Vartalon ojennuksessa (selkälihakset) laitteiston säädöt olivat samat, mutta testattava 

painoi hartioilla lautaa taakse päin. Tämä lihasryhmä on tärkeä myös lajinomaisten 

vammojen ennaltaehkäisyssä (Burton 1983, Mansfield & Marshall 2001). 

Kummassakin liikkeessä on kolme yritystä, joista paras kirjattiin tulokseksi. Tulos 

ilmoitettiin kanden desimaalin tarkkuudella kehon painoon suhteutettuna voimana (kg 

/ kg). (Liite ry 1998, IV; 95 — 96.) 

6.4 Testiosio II 

Jalkojen step-testi testaa alaraajojen liikenopeutta, koordinaatiota ja 

liikehallintakykyä. Liike vaatii myös keskittymistä. Testattava istui tuolilla selkä ja 

jalkaterät suorina, polvikulman ollessa 90°. Alustassa oli kaksi merkkiviivaa 30 cm 

etäisyydellä toisistaan (lähtöasennossa suorittavan jalkaterän lateraalipuolella). 

Kosketettiin koko jalkapohjalla alustaa mandollisimman nopeasti merkkiviivojen 

molemmin puolin. Suoritusaika 15 sekuntia ja onnistuneet suoritukset laskettiin. 

Testattavat tekivät kaksi yritystä kummallakin j alalla, ja parempi merkittiin 

tulokseksi. 

Reaktiivisuustesti mittaa pohjelihaksiston maksimaalista nopeusvoimantuottokykyä. 

Suoritus vaatii täydellistä hermoston ja lihaksiston toimintavalmiutta. Reaktiivisuus-

testissä suoritettiin seitsemän jatkuvaa, nopeaa päkiäponnistusta pohkeiden avulla 

polvet mandollisimman suorassa. Kädet tehostivat suoritusta vapaasti. Ponnistuksia 

tehtiin kaksi sarjaa ja parhaiden kontakti- ja lentoaikojen perusteella laskettiin 

hypyille tehot kaavasta: P (W x kg -1-) =2x hx gx t 1 , missä h = painopisteen 

nousukorkeus, g = 9,81 m/s2 ja t = kontaktiaika. (Liite ry 1998, IV; 109.)
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Heittoporttitestissä mitataan yläraajojen ja ylävartalon lihasten nopeusvoimaominai-

suuksia. Suoritus tehtiin maassa istuen, kanden käden heittona rinnan korkeudelta 

suoraan eteen päin. Suoritettiin viisi maksimaalista heittoa kolmella eri pallolla 

(lentopallo, 1,0 kg:n ja 3,0 kg:n kuntopallo). Kunkin pallon kanden parhaan heiton 

keskiarvo laskettiin tulokseksi ja piirrettiin ns. kuorma-nopeus -käyrä. Tulos (v) 

ilmoitettiin nopeutena (m/s) yhden desimaalin tarkkuudella, mikä saatiin kaavasta v = 

s / t, S on pallon lentämä matka ja t on lentoaika. (mukaillen Liite ry 1998, IV; 110 — 

112.) 

Isometrisen nilkkojen ojennustestin tarkoitus on mitata pohjelihaksiston maksimaa-

lista voimantuottokykyä. Testattava istuu testipenkissä sopivan tiukassa asennossa 

polvet suorina, nilkkakulman ollessa 90°. Maksimaalinen puristus tehtiin vain poh-

jelihaksia käyttäen niin, etteivät polvet koukistu suorituksen aikana. Testattavat 

suorittivat kolme maksimaalista puristusta. Tulos ilmoitettiin absoluuttisena arvona 

(kg) sekä yhden desimaalin tarkkuudella kehon painoon suhteutettuna voimana (kg / 

kg). 

Isometrinen hartiavoiman koukistus ja ojennus testi mittaa hartian ja käsivarren li-

hasten maksimivoimaa ja väsymisensietokykyä. Mittaus tehtiin tarkoitusta varten 

rakennetulla laitteella, jossa mittausanturi on tangossa kiinni. Tangosta otettiin 

puristusote myötäotteella. Suoritusasennossa seisottiin vartalo suorana 

hartianlevyisessä haara-asennossa. Kädet ovat suorina eteenpäin (olkakulma 90°), 

oteleveyden ollessa yksilöllinen hartialeveys. Otettiin kiinni tangosta ja suoritettiin 

kolme maksimaalista 2 — 3 sekunnin ojeimusta ja koukistusta, joista parhaat kirjataan 

tulokseksi. Tulos ilmoitettiin kanden desimaalin tarkkuudella kehon painoon 

suhteutettuna voimana (kg / kg). Tämän jälkeen suoritettiin ojennussuuntaan 

kestävyystesti 60 %:n voimalla maksimaalisesta. Tulos on suoritusaika sekunteina. 

Kymmenen sekuntia uupumisen jälkeen tehtiin vielä yksi maksimaalinen ojennus. 

6.5 Testiosio III 

Niskalihasten testaaminen ei ole kovin yleistä, mutta niskan isometrinen maksimi-

voiman testaus on täysin turvallista ja luotettavaa (Levoska ym. 1992, Ylinen ym.
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1999). Isometrisen niskalihasvoimatestin tarkoitus on mitata kuljettajan niskan 

maksimivoimatasoja kuudessa liikesuunnassa, jotka ovat fleksio, ekstensio, rotaatio 

vasemmalle ja oikealle (0°) sekä sivutaivutus vasemmalle ja oikealle. Niskan hyvä 

lihasvoima on tärkeä lajinomaisten niskavammojen ennaltaehkäisyssä (Burton 1983, 

Mansfield & Marshall 2001). Ennen testausta suoritettiin niska-hartiaseudun kliininen 

tutkimus. Mittaukset tehtiin Y-laitteella, johon vartalo fiksoidaan tiukasti laitteen 

omien ohjeiden mukaisesti. Suoritettiin kaksi maksimaalista puristusta kuhunkin 

liikesuuntaan. Mikäli tulosten välillä on yli 5 %:n ero suoritettiin kolmas puristus. 

Tuloksista paras kirjattiin ylös ja ilmoitetaan absoluuttisina arvoina puolen 

kilogramman (kg) tarkkuudella. Tulokset laskettiin myös suhteellisina voimina kehon 

massan avulla (kg/kg). 

6.6 Aineiston keräys ja analysointi 

Rasvaprosentit määritettiin Jackson & Pollock (1978) seitsemän pisteen ihopoimu-

menetelmällä. Nopeuden ja voiman mittauksissa käytettävät laitteet olivat 

reaktioaikamittari, New Test kontaktimatto- ja valoporttikokonaisuus, 

vartalonvoimadynamometri, jalkojen ojennusdynamometri, säädettävä käden puris-

tusvoimadynamometri voimatuolissa sekä niskavoiman mittaukseen tarkoitettu Y-

laite, joka on todettu luotettavaksi mittausvälineeksi (Ylinen ym. 1999). Aineisto 

analysoitiin Microsoft Exel 2000 ja SPSS 11.0-ohjelmistolla. Käytettävät tilastolliset 

menetelmät olivat keskiarvo ja keskihajonta sekä Pearsonin korrelaatiokerroin. 

Tilastolliset merkitsevyydet ryhmien välillä analysoitiin T-testillä. Tilastollisen 

merkitsevyyden kuvaamiseksi on käytetty tähtisymbolia (tai vaihtoehtoisesti • 

merkkiä) seuraavasti: * = p < 0,05; ** = p < 0,01 ja *** = p < 0,001.



21 

7 TULOKSET 

Koehenkilöiden antropometriset- ja taustatiedot on esitetty taulukossa 1. Koehenkilö-

ryhmät olivat fyysiseltä aktiivisuudeltaan hyvin saman tyyppisiä. Ratakuljettajat 

olivat merkitsevästi pienikokoisempia kuin rallikuljettajat (taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Kontrolliryhmäläisten, rata- ja rallikuljettajien antropometriset tiedot ja fyy-

sinen aktiivisuus (* tilastollinen vertailu rata- ja ralliryhmän välillä). 

Kontrolli (n=10) Rata (n=9) Ralli (n=9) 

Ikä (v) 23,9 (1,7) 21,8 (3,5) 24,3 (3,6) 

Pituus (cm) 177,2 (5,0) 177,0 (4,4) 182,0 (8,2) 

Paino (kg) 73,0 (7,2) 67,9 (6,9) * 79,5 (14,0) 

BMI 23,2 (1,4) 21,7 (1,9) 24,0 (3,2) 

Rasva-% 10,0 (3,0) 8,3 (3,3) * 13,2 (5,5) 

Kuntosaliharjoittelu (krt / vk) 1,7 (1,2) 2,3 (1,4) 2,1 (2,3) 

Kestävyysharjoittelu (krt / vk) 3,0 (1,3) 4,1 (1,3) 3,2 (1,8) 

Nopeus-, nopeusvoima- ja koordinaatiotestien tulokset on esitetty taulukossa 2. 

Näissä testeissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kuljettajaryhmien hyväksi 

verrattuna kontrolliryhmään. Sen sijaan step-testissä (vasen jalka) kontrolliryhmä 

saavutti merkittävästi (p < 0,05) rata-autoilijoita paremman tuloksen. Samoin 

heittoporttitestissä, lentopallolla ja 1 kg:n pallolla, kontrolliryhmä saavutti 

merkittävästi (p < 0,05) suuremmat nopeudet kuin rataryhmä. 3 kg:n pallolla 

ralliryhmä oli rataryhmää nopeampi (p < 0,05) (kuvio 1). 

TAULUKKO 2. Nopeus-, nopeusvoima- ja koordinaatiotestien tulokset (* = tilastollinen 

vertailu kontrolli- ja rataryhmän välillä)

Kontrolli (n=10) Rata (n=9) Ralli (n=9) 

Reaktioaika (ms) 237 (32) 245 (59) 225 (34) 

Step-testi oikea (krt) 30 (2) 28 (4) 30,0 (4) 

Step-testi vasen (krt) 29 (2) * 26 (2) 28 (4) 

Staattinen hyppy (cm) 28,7 (6,5) 31,3 (6,2) 29,1 (6,5) 

Reaktiivisuustesti (W / kg) 35,8 (17,5) 45,8 (15,8) 39,7 (8,0)
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KUVIO 1. Heittoporttitestin kuorma-nopeus -käyrä (* = tilastollinen vertailu kontrolli- ja 

rataryhmän välillä, • = tilastollinen vertailu rata- ja ralliryhmän välillä) 

Isometrisissä maksimi-, ja kestovoimatesteissä kuljettajaryhmät erosivat 

kontrolliryhmästä. Ratakuljettajat olivat verrokkeja vahvempia vartalon koukistuk-

sessa, polven ojennuksessa, hartian koukistuksessa, sekä hartian ojentajien kestä-

vyydessä (taulukko 3). Rallikuljettajat olivat vahvempia kuin verrokit käden puristus-

voimassa, nilkan ojentajissa sekä hartian ojentajien kestävyystestissä (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Maksimi- ja kestovoimatestit (* 	 tilastollinen vertailu kontrolli- ja 

rataryhmän välillä, • = tilastollinen vertailu kontrolli- ja ralliryhmän välillä). 

Kontrolli (n=10) Rata (n=9) Ralli (n=9) 

Käden puristus oikea (kg) 73,1 (11,3) 75,7 (11,7) 90,5 (12,0) •• 

Käden puristus vasen (kg) 62,1 (7,5) 65,4 (9,0) 81,0 (13,8) ••• 

Polven ojentajat (kg) 368,0 (83,8) 419,1 (158,5) 393,3 (82,1) 

Nilkan ojentajat (kg) 252,2 (60,6) 254,9 (60,6) 316,9 (81,9) • 

Vartalon koukistus (kg / kg) 1,15 (0,2) 1,31 (0,2) * 1,14 (0,2) 

Vartalon ojennus (kg / kg) 1,31 (0,1) 1,37 (0,2) 1,42 (0,2) 

Hartian koukistus (kg / kg) 0,28 (0,04) 0,32 (0,04) * 0,30 (0,05) 

Hartian ojennus (kg / kg) 0,52 (0,04) 0,53 (0,09) 0,52 (0,10) 

Hartian ojennus, kestävyys 60% / max (s) 62 (20) 87 (33) * 86 (28) • 

Hartian ojennus, väsytyksenjälkeinen (%/max) 84,3 (7,9) 88,1 (11,7) 88,9 (10,0)
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Kehon massaan suhteutetussa polven ojentajissa havaittiin ero rata ja kontrolliryhmän 

välillä, mutta nilkkojen ojentajissa ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä (kuvio 2). 

Vartalon voimissa rataryhmä oli paitsi kontrolliryhmää, myös ralliryhmää 

merkittävästi vahvempi vartalon koukistajien voimatasoissa (kuvio 3). Myös vartalon 

koukistaja-ojentaja —suhde oli ratakuljettajilla merkittävästi suurempi (p < 0,01) kuin 

rallikuljettajilla (0,97 vs. 0,81). 

KUVIO 2. Jalkojen ja nilkkojen ojentajien maksimivoimatasot ryhmittäin. 

KUVIO 3. Vartalon voimien (vatsa ja selkälihakset) maksimivoimatasot ryhmittäin.
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Rataryhmä ei eronnut verrokeista käden puristusvoiman absoluuttisissa arvoissa. Kun 

puristusvoima suhteutettiin kehon massaan, oli molemmat autourheilijaryhmät 

merkittävästi kontrolliryhmää vahvempia (kuvio 4). 

KUVIO 4. Käden puristusvoimatasot (* = tilastollinen vertailu rata- tai ralliryhmän ja 

kontrolliryhmän välillä). 

Niskan maksimivoimatasot on esitetty taulukossa 4. Absoluuttisissa arvoissa rata-

autoilijoilla havaittiin olevan verrokkeja vahvemmat niskavoimat ekstensiossa sekä 

sivutaivutuksissa. Rallikuljettajat olivat verrokkeja vahvempia rotaatiossa (oikea). 

Kun niskavoimat suhteutettiin kehon painoon, havaittiin ratakuljettajilla olevan 

erittäin merkittävästi vahvemmat niskalihakset kuin verrokeilla ja rallikuljettajilla. 

(kuvio 5).
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TAULUKKO 4. Niskalihasten absoluuttiset maksimivoimatasot (* = tilastollinen vertailu 

kontrolli- ja rataryhmän välillä, • = tilastollinen vertailu kontrolli- ja ralliryhmän välillä). 

Kontrolli (n=10) Rata (n=9) Ralli (n=9) 

Oikea rotaatio (kg) 13,7 (4,8) 15,9 (3,5) 17,5 (2,6) • 

Vasen rotaatio (kg) 13,4 (4,1) 14,8 (4,8) 15,8 (2,6) 

Fleksio (kg) 17,9 (4,2) 21,9 (8,4) 22,0 (6,7) 

Oikea sivutaivutus (kg) 23,8 (3,8) 28,8 (6,3) * 24,1 (3,8) 

Vasen sivutaivutus (kg) 22,6 (5,0) 27,8 (4,7) * 25,1 (5,7) 

Ekstensio (kg) 29,0 (3,4) 33,6 (6,9) * 37,9 (22,9)

KUVIO 5. Kehon painoon suhteutetut niskan voimatasot (FL = fleksio, OS oikea sivu-

taivutus, VS vasen sivutaivutus, EKS = ekstensio). 

Testien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota rataryhmän ja 

ralliryhmän sisällä, mutta testit eivät korreloineet merkitsevästi kontrolliryhmän 

sisällä. Ratakuljettajilla polven ojentajien voima korreloi vahvasti vasemman käden 

puristusvoiman (r = 0,93; p < 0,01) (kuvio 5), oikean käden puristusvoiman (r = 0,83; 

p < 0,01) sekä niskan oikean (r = 0,85; p < 0,01) ja vasemman sivutaivutuksen kanssa 

(r = 0,76; p < 0,05) kanssa. Ratakuljettajilla polven ojentajien maksimivoima korreloi 

merkittävästi (p < 0,05) myös niskan rotaatioiden ja ekstension kanssa. 
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KUVIO 5. Käden puristusvoiman (vasen) ja polven ojentajien välinen korrelaatio 

ratakuljettajilla. 

Rallikuljettajilla polven ojentajat korreloi merkittävästi niskan fleksion kanssa (r = 

0,87; p < 0,01) (kuvio 6). Myös käden puristusvoima korreloi rata- (r = 0,80; p < 

0,01) (kuvio 7) ja rallikuljettajilla (r = 0,81; p < 0,01) vahvasti niskan sivutaivutuksen 

kanssa. Käden puristusvoimassa erityisesti vasen käsi näyttäisi olevan vahva 

estimaattori muille voimatesteille (polven ojentajat, niskavoimat). 

KUVIO 6. Niskan fleksion ja polven ojentajien välinen korrelaatio ralliautoilijoilla.



40	 50	 60	 70 

Käden puristusvoima (kg)

80 90 

Rata-a utoi I ijat 

40 

35 

> 30 

.k 

• 

25 

(0 

• 

20 

• 15 

350 300 200 

33 
31 
29 

7(71) 27 
492 25 
tå 23 
in 21 

19 
17 
15

150 250

Reaktioaika (ms) 

Rata-autoilijat

27 

KUVIO 7. Käden puristusvoiman (vasen) ja niskan sivutaivutuksen (oikea) välinen 

korrelaatio rata-autoilijoilla. 

Rata-autoilijoilla nopeus- ja nopeusvoimatesteistä reaktioaika korreloi vahvasti step-

testin oikean jalan (r = -0,76; p < 0,05) ja vasemman jalan (r = -0,86; p < 0,01) (kuvio 

9), sekä staattisen hypyn (r = -0,76; p < 0,05) kanssa. Ralliautoilijoilla staattinen 

hyppy ja reaktiivisuustesti korreloi keskenään (r = 0,89; p < 0,01). 

KUVIO 9. Reaktioajan ja step-testin (vasen jalka) välinen korrelaatio ratakuljettajilla.
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen päätulos oli että rata-autoilijat ovat vahvempia niskavoimissa, 

käden puristusvoimassa, vartalon koukistajien voimassa, polven ojentajien voimassa 

sekä hartian voimassa ja kestävyydessä kuin fyysisesti yhtä aktiiviset verrokit, joilla 

ei kuitenkaan ole kilpa-ajotaustaa. Ralliautoilijat sen sijaan ovat verrokkeja vahvem-

pia käden puristusvoimassa, nilkan ojentajien voimassa sekä hartialihasten kestävyy-

dessä. Tulosten mukaan rata-autoilijat ovat rallikuljettajia vahvempia niskavoimissa, 

vartalon koukistuksessa sekä polven ojentajissa. Rallikuljettajat ovat ratakuljettajia 

vahvempia käden puristusvoimassa sekä nilkan ojentajien voimassa. Merkittävimmät 

korrelaatiot havaittiin kuljettajaryhmien sisällä. Niskavoimat, polven ojentajat sekä 

käden puristusvoima korreloi vahvasti keskenään sekä rata-, että rallikuljettajilla. 

Tutkimuksessa todettiin autourheilijoiden olevan isometrisiltä maksimivoimatasoil-

taan ja kestovoimaltaan merkittävästi vahvempia kuin fyysisesti yhtä aktiiviset verro-

kit. Näin ollen hypoteesi 1 toteutuu. Tästä voidaan päätellä, että kilpa-autoilu huip-

putasolla on fyysisesti kuormittavaa, ja pitkäaikainen ajaminen saa aikaan muun fyy-

sisen aktiivisuuden lisäksi muutoksia kuljettajan elimistössä hermolihasjärjestelmän 

tasolla. Hypoteesin 3 mukaan autourheilun lajikohtainen (esim. rata vs. ralli) kuor-

mittavuus voi vaihdella, kuten tutkimuksessa kävi ilmi. Nopeutta ja nopeusvoimaa 

vaativissa suorituksissa kuljettajat eivät yltäneet kontrolleja parempiin tuloksiin. Tä-

män tutkimuksen reaktionopeustestin ja kontaktimattohyppyjen tulosten mukaan 

kilpa-autoilu ei vaadi kuljettajan hermo-lihasjärjestelmältä keskimääräistä nopeampaa 

voimantuottoa. 

Koehenkilöiden valinta onnistui hyvin. Rata- (FF, F3, FIA GT) ja ralliryhmä (Super 

1600, N, A, WRC) olivat kilpailulliselta tasoltaan ja ajokokemukseltaan samanlaisia. 

Molemmissa ryhmissä oli kansainvälisen tason kuljettajia, luokkansa kärkipäästä. 

Jokainen ryhmä harjoitteli fyysistä kuntoaan (voimaharjoittelu ja kestävyysharjoit-

telu) keskimäärin yhtä paljon. Voimaharjoitteluun kuului kuntosaliharjoittelua ja 

kuntopiiriharjoittelua, kun taas kestävyysharjoittelu koostui pääosin juoksusta, hiih-

dosta, uinnista ja pyöräilystä. Kaikkien ryhmien keskimääräinen ikä ja pituus oli 

suunnilleen samanlainen. Rata-autoilijoille on eduksi pieni koko, ja he olivatkin muita 

ryhmiä kevyempiä. Tämä johtuu pääosin alhaisesta rasvaprosentista Kaildden ryh-
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mien painoindeksi ja rasvaprosentti oli ihannepainon alueella, joskin rallikuljettajilla 

ne olivat aivan ihannepainon ylärajoilla. Koska kuljettajan suuri paino ei ole rallissa-

kaan eduksi, kehon koostumus on yksi tekijä, johon rallikuljettajien tulisi kiinnittää 

jatkossa huomiota. 

Yllättävää oli, ettei kuljettajat eronneet merkittävästi verrokeista reaktionopeudessa. 

Testi mittasi reaktionopeuden perusominaisuutta, joten eroja olisi saattanut syntyä 

kuljettajille lajinomaisemmassa testissä. Ajotilanteessa, jossa tarvitaan nopeita reakti-

oita ei olla fysiologisesti neutraalissa tilassa, vaan esimerkiksi stressihormonien 

määrä verenkierrossa on merkittävästi koholla (Schwaberger 1987). Toisaalta jos 

perusnopeus on hyvä, sen siirtäminen lajisuoritukseen lienee helpompaa. 

Yllättävää sen sijaan ei ollut kuljettajien keskimääräinen suoriutuminen kontaktimat-

totesteissä. Staattisen hypyn nousukorkeudet olivat kaikilla ryhmillä keskitasoisia tai 

välttäviä verrattuna normaaliväestöön (Liite ry 1998, II; 83). Vaikka ajotilanteessa 

tehdään välillä nopeita liikkeitä, ei tällaisissa tilanteissa voimataso ole kovinkaan 

korkea. Reaktiivisuustestissä ratakuljettajat ylsivät melko korkeisiin tuloksiin, vaikkei 

ryhmien välillä tilastollisia eroja havaittukaan. Rata-autoilijoiden tulokset olivat pal-

loilijoidenkin  välttävää tasoa (Liite ry 1998, IV; 110). Tämä kertoo jon-

kinlaisesta hermoston ja lihaksiston hyvästä yhteistoiminnasta, vaikka testiliike oli 

kaikille varsin outo. 

Käsien nopeusvoimaominaisuuksissa rata-autoilijat olivat heikoin ryhmä. Yksi selit-

tävä tekijä lienee yksipuolinen kestovoimapainotteinen voimaharjoitustausta, joka on 

toki tämänkin tutkimuksen mukaan tärkeä harjoitustyyppi autourheilijalle. Kestovoi-

maharjoittelun lisäksi tulisi kuitenkin pitää hermosto vireänä entistä paremmin myös 

nopeusvoimatyyppisellä harjoittelulla. Toinen asia, johon tulisi ehdottomasti kiinnit-

tää huomiota on koordinaatio ja yleinen liikehallintakykyjen parantaminen. Tämä tuli 

esille step-testissä, jossa kuljettajat suoriutuivat verraten huonosti, vaikka kyseessä oli 

kuljettajille jopa hieman laj inomainen testi. 

Vartalon voimissa rata-autoilijoiden tulokset ovat verrattavissa muihin urheilijoihin. 

Vartalon koukistuksessa (vatsalihakset) ratakuljettajien keskimääräiset arvot ovat 

jääkiekkoilijoiden ja mäkihyppääjien keskimääräistä parempaa; hyvää tasoa, ja pai-
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nonnostajien keskimääräistä tasoa. Ojennuksessa (selkälihakset) autourheilijan kes-

kimääräinen tulos on jääkiekkoilijoiden ja mäkihyppääjien keskitasoa. Vaikka ralli-

kuljettajilla on yhtä vahvat selkälihakset kuin ratakuljettajilla, heidän vatsalihaksensa 

ovat vain kuntoilijoiden hyvää tasoa. (Liite ry 1998, IV; 98.) Rallikuljettajien tulisi 

kiinnittää harjoittelussaan ehdottomasti huomiota vatsalihaksiin, koska ajaminen pe-

rustuu tarkkaan koordinoituun käsien ja jalkojen liikkeisiin, jossa keskivartalon tuki 

ei saa pettää. 

Polven ojentajissa ratakuljettajien keskimääräinen tulos oli yli kuusi kertaa oma 

paino. Rataryhmä erosi kontrolleista, mutta ralliryhmä ei. Tämä johtuu paitsi rata-

autojen pitkistä jarrutusmatkoista ja kaarteiden G-voimista, myös siitä, että testiliik-

keessä suoritusasento oli ratakuljettajille varsin lajinomainen. Sen sijaan nilkan ojen-

tajissa rallikuljettajat olivat vahvoja, mikä on luonnollista koska heidän ajoasennos-

saan nilkan ojentajat tekevät syhteessa enemmän työtä kuin polven ojentajat. 

Käden puristusvoiman arvot olivat kaikilla ryhmillä varsin korkeita. Myös kontrolli-

ryhmäläiset ylsivät kuntoilijoiden kiitettävään luokkaan (Liite ry 1994). Kuljettajien 

arvot olivat korkeita verrattuna F 1-kuljettajien tuloksiin, jotka ovat Masmejeanin ym. 

(1999) mukaan dominoivalla kädellä 53,9 kg ja ei-dominoivalla kädellä 50,6 kg. 

Tämä saattaa johtua mittalaitteiden erilaisuudesta. Selvää kuitenkin oli hypoteesin 1 

mukainen ero kuljettajien ja verrokeiden välillä. Yllättävää ei myöskään ollut (hy-

poteesin 1 mukaan) kuljettajien yläraajojen paremmat voima- ja kestävyysominaisuu-

det verrattuna kontrolliryhmään. Niskavoimissa (kehon painoon suhteutetut) toteutui 

vatsalihasten lisäksi erittäin selkeästi hypoteesi 3. Rata-autoilijoiden niskalihasten 

havaittiin olevan erittäin vahvat. Tämä johtuu rata-autojen suurista kaarrenopeuksista, 

jolloin G-voimat kasvavat. Myös rallikuljettajien tulisi vahvistaa niskalihaksia vam-

mojen ennaltaehkäisyn takia (Mansfield & Marshall 2001), vaikkei laji sinänsä erityi-

sen kovia niskavoimia näyttäisi vaativankaan. 

Hypoteesin 2 mukaan autourheilijan voima-nopeusominaisuuksien testaaminen tie-

tyillä testeillä on täysin perusteltua. Tämän tutkimuksen mukaan autourheilijan lihas-

kunnon testipatteriin voisi sisältyä seuraavat testit: reaktionopeustesti, vartalon ojen-

tajien ja koukistajien testit, käden puristusvoimatesti, jalkojen ojentajien testi (ralli-

kuljettajilla nilkkojen ojentajat) sekä jokin ylävartalon kestovoimatesti, kuten käsin
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kohonta (leuan veto) ja / tai etunojapunnerrukset. Vaikka niskalihakset ovat yksi au-

tourheilijan keskeisimmistä lihasryhmistä, niiden testaaminen on vaikeata ilman eri-

koisvälineitä, ja niskalihasten voima voidaan tutkimuksen mukaan todentaa 

kuljettajilla myös muiden testien perusteella. Kuljettajien testaamiseen ei välttämättä 

tarvitse rakentaa lajinomaisia testivälineitä, koska yleisesti käytössä olevat testit ovat 

valideja, ja toisaalta kuljettajan tärkein ominaisuus ei ole voima, vaan ajotaito. 

Vaikkei kuljettajat eronneetkaan testissä verrokeista, on reaktionopeus ominaisuutena 

tärkeä autourheilussa. Tulosten mukaan reaktionopeus kertoo erittäin vahvasti myös 

muusta hermoston ja koordinaation toiminnasta. Reaktionopeustesti voisi olla la-

jinomainen. Vartalon voimien testaus on perusteltua paitsi rasitusvammojen ehkäisyn 

takia (Burton 1983, Mansfield & Marshall 2001), myös siksi että vatsalihasten todet-

tiin olevan autourheilijalle tärkeä lihasryhmä. Myös käden puristusvoima on perus-

teltua rasitusvammojen takia (Masmejean ym. 1999) sekä autourheilun vaatimusten 

takia. Kuljettajilla käden puristusvoima kertoo erittäin vahvasti myös niskalihasten 

kunnosta. Jalkojen ojentajien voiman todettiin olevan tärkeä ominaisuus autourheili-

joille, ja kuljettajilla havaittiin myös jalkojen testauksen kertovan niskalihasten kun-

nosta. Yksi selittävä tekijä vahvalle korrelaatiolle jalkojen ja niskan välillä on se, että 

kun kuljettaja on vahva sekä käsistään että jaloistaan, on hän kokonaisvaltaisesti 

vahva myös niskastaan. Toisaalta voidaan olettaa, että ajaminen vahvistaa sekä nis-

kaa, että jalkoja. Yläraajojen kestovoimaominaisuuksien todettiin olevan kuljettajilla 

erinomaista tasoa, ja käsinkohonta tai etunojapunnerrukset aikayksikköä kohti ovat 

helppoja testejä toteuttaa. 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että huipputason tai huipulle pyrkivän autourheilijan 

tärkeimpiä lihasryhmiä ovat niskalihakset, keskivartalon lihakset, jalkojen lihakset 

sekä käsivarsien ja olkapäiden lihakset. Siis koko kehon, ei vain yläruumiin 

lihaskunto on tärkeää. Ratakuljettajille erityisen tärkeitä ovat niskalihakset, 

keskivartalo ja polven ojentajat. Rallikuljettajille erityisen tärkeitä ovat käsivarren ja 

ranteiden- sekä pohkeiden lihakset. Lisätutkimusta tarvitaan fyysisen kunnon puolelta 

kuljettajien kestävyysominaisuuksista, sekä itse ajosuorituksesta, ja siihen liittyvistä 

taito-ominaisuuksista. Tutkimusten avulla kuljettajia osataan tulevaisuudessa valmen-

taa entistä tehokkaammin.
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